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Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki
Treść raportu

W nawiązaniu do komunikatu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA) informujemy, że ze względu na niepewność związaną z dalszym
rozwojem sytuacji dotyczącej koronawirusa Zarząd Spółki nie ma obecnie podstaw do
zidentyfikowania i kalkulacji szczegółowego wpływu pandemii COVID-19 na wyniki Spółki.
Jednocześnie wyjaśniamy, że ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym mogą
wpłynąć na mniejszy popyt na usługi car-sharing, aż do jego całkowitego wygaśnięcia w
przypadku wprowadzenia pełnej kwarantanny. Obecnie nie są jednak znane szczegółowe
środki, które zostaną zastosowane, jak również nie możemy przewidzieć okresu w jakim będą
obowiązywały. W związku z tym Spółka przewiduje, że:
1. pandemia może doprowadzić do spadku popytu od połowy marca 2020 r. z powodu
ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, jak również ze względu na
możliwość osłabienia koniunktury gospodarczej w drugim półroczu 2020 r.
2. pandemia w horyzoncie najbliższych tygodni nie będzie mieć istotnego wpływu na koszty
operacyjne Spółki, poza kosztami bezpośrednimi świadczenia usług car-sharing jak np.
zużycie paliwa, których ograniczenie będzie proporcjonalne do spadku popytu. Utrzymanie
się stanu zagrożenia epidemiologicznego w horyzoncie kolejnych miesięcy może oznaczać
konieczność rewizji planów rozwojowych Spółki oraz spowodować konieczność ograniczenia
kosztów operacyjnych.
W ocenie Zarządu podejmowanie obecnie jakichkolwiek decyzji o charakterze
średnioterminowym jest przedwczesne.
Jednocześnie informujemy, że Spółka przeprowadziła działania minimalizujące negatywny
wpływ pandemii na zdolność do prowadzenia działalności operacyjnej. W celu ograniczenia
ryzyka zachorowania wśród pracowników Spółka przeszła na pracę zdalną, wdraża także
dodatkowe zabezpieczenia pracowników zmniejszające ryzyko zarażenia (częściowa
dezynfekcja elementów pojazdów mogących stanowić źródło wirusa). Ciągłość działania
systemów informatycznych spółki oraz aktywów służących do świadczenia usług nie jest
obecnie zagrożona w związku z pandemią.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, ponieważ może mieć ona istotny wpływ
na przyszłą sytuację finansową Emitenta.
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